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Plaja pe insula lui Zeus 
 

De la 289 € 
 

P L E C A R I  

 In fiecare luni incepand cu 03 

iunie – zbor din Iasi si Timisoara 

 In fiecare miercuri incepand cu 05 

iunie – zbor din Bucuresti si Cluj 

 In fiecare sambata in perioada 04 

mai – 25 mai – zbor din Bucuresti 

 

P L E C A R I  D I N  

 Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi, 

Timisoara 

 

A V A N S  L A  I N S C R I E R E  

 25% avans - vezi conditii fiecare 

hotel 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 sau 5  nopți de cazare; 

 Bilet avion cursa charter; 

 Masa in functie de hotelul ales; 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

 Asistență turistică locala*. 

*Asistenta turistica este asigurata 

de reprezentantii din destinatie si 

include preluarea, insotirea si 

conducerea turistilor de la 

punctul de sosire spre locul de 

cazare sau spre vizitarea unui 

obiectiv turistic. Precum si suport 

la destinatie, pe durata sejurului, 

fiind in legatura directa cu 

organizatorul. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa aeroport 95 €/ pers; 

 Supliment plecare din  
Timisoara/ Iasi/ Cluj – 30 €/ pers 
(nu este inclus, se adauga la tarifele 
din prezentul program) 

 Asigurare medicala de calatorie si 

asigurarea storno; 

 Taxele de intrare la obiectivele 

turistice 

 Alte taxe si cheltuieli persoanale 

 Programe optionale 

 Taxa de stațiune – se achită la 

Program  

 ZIUA 1 – Farmecul insulei… 
Intalnire la aeroport cu reprezentantul agenţiei pentru formalitaţile de check-in si 
imbarcare. Se ajunge in Creta, pe aeroportul din Heraklion în aproximativ o ora si 
jumatate, de unde se realizează transferul la hotel. Cazare la hotel in funcţie de 
varianta aleasă. 

 

 ZIUA 2-7 – Va recomandam urmatoarele excursii optionale 
PALATUL KNOSSOS 
Excursie în care vei descoperi impresionanta civilizaţie Minoică. Vei face o 
incursiune în istorie vizitând ruinele Palatului Regelui Minos din Knossos. După 
amiaza se petrece în Heraklion, capitala Cretei, unde ai ocazia de a face shopping 
și de a vizita orașul. Imaginează-ti sa fii în Paris si să nu vizitezi Turnul Eiffel. 
Similar este să fii in Creta si să nu vizitezi Knossos.  
 
SANTORINI  
Santorini, frumoasa insula din sudul arhipelagului, cunoscută datorită fenicienilor, 
a vulcanului care a erupt in secolul al XV lea i.Hr., cunoscută ca fiind ultimul loc in 
care a trăit Homer, este o excursie pe care nu trebuie să o pierzi. In Santorini se 
face turul insulei, oprind in orasele Oia si Fira, capitala insulei. 
  
JEEP SAFARI 
Plecarea din Hersonissos se face la aprox. la ora 9 dimineată, mergand spre satul 
Kastelli (cca.15 km), dupa care se face o oprire de cca. 30 minute pentru cafea sau 
snack (extra). De aici ne indreptăm spre intersectia cu Alkalokhory (cca. 5 km). 
Continuăm spre satul Avli (cca. 2 km), unde va incepe primul nostru safari (cca. 10 
km -1 ora) până in satul Skinias. La ieșirea din sat vom  începe al doilea safari, 
străbătând niște chei. Dupa 20 km, oprire in satul Keratokampus pentru  
barbeque si baie 2  ore. 
Dupa 12 km de  drum asfaltat, in direcţia satului Viannos, incepem al treilea safari 
spre satul Karavado (cca. 10 km). După o oprire de 30 minute ne întoarcem la 
hotel (cca 1 ora). 
 
SPINALONGA BBQ 
Dupa o plăcuta călătorie cu autocarul pana in satul de pescari Elounda, imbarcare 
într-o mini croazieră spre insula Spinalonga. Dovada ocupaţiei veneţiene o 
constituie fortăreaţa care imprejmuiește satul astăzi abandonat. Drumul continuă 
către insula Kolokytha, unde te vei desfăta in apele de cristal ale golfului Mirabello 
si poţi participa la un barbeque. Pe drumul de întoarcere vom face o scurtă pauză 
de cafea în faimosul oras Agios Nikolaos.  
 
SEARA CRETANĂ 
Petrece o seară în stil cretan, în satul tradiţional Karouzanos, unde vei degusta 
specialitaţi din bucataria greceasă, iar vinul va fi la discreţie. Și pentru ca seara să 
fie completă, vei asista la un spectacol de muzică și dansuri grecești, pe care vei 
avea ocazia să le exersezi. 
  

 ZIUA 8 – Sfarsitul unui vis… 
După micul dejun, transfer la aeroport, unde are loc imbarcarea. Sosire in ţară.  
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recepție de catre client. Aceasta 

diferă ȋn funcție de clasificarea 

hotelului și destinație. Mai multe 

detalii ȋn agenție. 
B I N E  D E  S T I U T  
Turiștii se vor prezenta la aeroport cu 3 
ore înainte de plecare. 
Fiecare pasager are dreptul la maxim un 
bagaj de cală cu o greutate totală de 
până la 20 kg și un bagaj de mână care 
nu poate depăși 7 kg. Nu trebuie sa 
aveți în bagajele dumneavoastră 
obiecte care ar putea pune în pericol 
siguranța aeronavei sau a pasagerilor. 
Orarul de zbor se poate modifica, astfel, 
el va fi comunicat cu exactitate înainte 
de plecare. 
Clasificarea hotelurilor este dată de 
autoritațile în domeniu din respectiva 
țară. 
Hotelurile menționate pot fi înlocuite cu 
hoteluri similare fără a afecta tariful. 
Agenția își rezervă dreptul de a 
reordona programul excursiilor, în 
anumite situații speciale, cu respectarea 
în totalitate a serviciilor. 
Agenția nu face partaje la cazare. 

F O R M A L I T A T I  
Documentele necesare şi condiţiile în care 
cetăţenii români pot călători în străinătate, 
diferă în funcţie de ţară, de destinaţie şi/sau 
de tranzit, neexistând o regulă general 
valabilă. Totodată, în anumite situaţii, este 
necesară îndeplinirea unor condiţii 
suplimentare pentru a fi posibilă părăsirea 
teritoriului României de către cetăţenii 
români (minori, interzişi, sub supraveghere 
sau control judiciar, etc.). 
În consecinţă, Christian Tour recomandă 
tuturor turiştilor săi să se informeze în 
legătură cu toate documentele necesare, 
vize, aprobări sau orice alte condiţii ce sunt 
necesare pentru realizarea călătoriei lor, la 
Ministerul Afacerilor Externe (Aleea 
Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti – tel. 
+40 21 319.21.08 sau +40 21 319.21.25), 
putând fi consultat şi website-ul acestui 
minister la adresa: 
http://www.mae.ro/travel-conditions. De 
asemenea, informaţii relevante pot fi 
obţinute şi de la Poliţia de Frontieră Română 
(Bucureşti, Bulevardul Geniului nr. 42C, 
Sector 6, - telefon:  021.316.25.98 / 
021.318.25.98), inclusiv accesând website-ul 
acestei instituţii:  
https://www.politiadefrontiera.ro. 
Christian Tour depune eforturi pentru a 
furniza turiştilor informaţii actualizate, în 
funcţie de specificul călătoriei turistice, însă 
nu îşi asumă nicio răspundere faţă de turiştii 
care din cauza neîndeplinirii condiţiilor de 
călătorie sau nedeţinerii documentelor 
necesare, nu pot părăsi teritoriul României 
sau nu pot efectua călătoria turistică. 
Pentru a putea ieși din țară, copiii sub 18 ani 
trebuie sa îndeplinească urmatoarele 
condiții: să călătorească cu cel puțin un adult 
însoțitor, să aibă asupra lor acordul ambilor 
părinți (sau al părintelui care nu-i însoțește) 
legalizat la notariat. Adultul care îi însoțește, 
în cazul în care nu este unul dintre părinti, 
trebuie să aibă cazier judiciar pe care să îl 
prezinte la frontieră. 
Nu sunt  obligatorii asigurarea medicală de 
călătorie și asigurarea storno însa agenția vă 
recomandă să le aveți. 

C L I M A  
Creta are cele mai lungi veri din Grecia, 

Atracții 
HERSONISSOS 
Locatie: pe coasta de nord a Cretei,  la 25km vest de Heraklion, capitala insulei 
Hersonissos a fost odată un mic sat pescăresc; astăzi este cea mai populară 
destinaţie de vacanţa din Creta. Ai trei opţiuni de plajă și o varietate mare de 
sporturi de apă. Ţărmul lung al staţiunii este înţesat cu taverne, magazine de 
suveniruri, cafenele, baruri și discoteci. 
AGIOS NIKOLAOS/ KALO CHORIO 
Locaţie: pe coasta de nord-est a Cretei, 30 km est de Heraklion. 
Una dintre cele mai plăcute staţiuni turistice din Creta, Aghios Nikolaos se bucură 
de o poziţie incântatoare în golful Mirabello. Orașul are în centru un mic port 
animat de yachturi si bărci, inconjurat de casuţe albe, străzi inguste, restaurante și 
cafenele fermecătoare.  
ELOUNDA 
Locaţie: pe coasta de nord-est a Cretei, 12km de Agios Nikolaos, 73km est de 
Heraklion. 
Ȋn mitologia greacă locul în care s-a născut Zeus se află în imediata apropiere a 
Eloundei. Zeii continuă să zâmbeasca deasupra Golfului Mirabello, pe ţărmul 
căruia este localizată staţiunea, considerată una dintre cele mai luxoase destinaţii 
de pe Mediterană. Când te gandești la o vacanţă in Golful Mirabello, numele spune 
totul. Mirabello inseamnă “priveliște frumoasă”. 
PLAJE CELEBRE - Creta are un peisaj de coastă spectaculos, care variază de la 
stânci abrupte care se pravălesc in mare, la fașii întinse de nisip fin. 
Plaja Matala, 70 km vest de Heraklion se laudă cu nisip auriu și un trecut agitat. Ȋn 
pereţii abrupţi de gresie ce se apleacă asupra plajei au fost săpate morminte in 
perioada romană. Mai târziu acestea au fost transformate in grote locuibile de 
primii creștini si de mai recenţii hippies. 
Exotica plajă Vάϊ din Siteia se află in topul primelor 10 plaje din Grecia și este un 
paradis tropical încadrat de o pădure veche de palmieri, protejată de autoritaţile 
locale. 
Paleohora, pe coasta de sud, este cea mai renumită plajă din Creta pentru 
activitaţile pe care le oferă. O plajă largă de nisip, nenumarate sporturi acvatice, o 
școală de windsurfing și posibilitatea de a observa delfini innotând in mare. 
Ȋn Elounda și Aghios Nikolaos se găsesc plaje premiate cu steag albastru pentru 
puritatea apei, calitatea nisipului și facilitaţile excelente. 
Plajele din Herssonisos si Malia sunt populare printre cei care doresc să asculte 
ultimele sound-uri în timp ce se bucura de soare și nisip. Aici, de-a lungul ţărmului 
sunt inșirate baruri, magazine, taverne. 

 
 

http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
http://maps.google.com/maps?q=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&hl=en&ie=UTF8&ll=44.457402,26.089225&spn=0.003592,0.006877&sll=37.0625,-95.677068&sspn=32.66491,56.337891&vpsrc=6&hq=Bucure%C5%9Fti,+Aleea+Alexandru+nr.+31,+Sector+1&radius=15000&t=h&z=17
http://www.mae.ro/travel-conditions
https://www.politiadefrontiera.ro/
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DATE DE PLECARE 2019 

STANDARD 

Loc în   DBL 

FIRST MINUTE 

Loc în DBL cu    

REDUCERE 30%  

aplicată până la 28.02 

EARLY BOOKING 
Loc în DBL cu 
REDUCERE 25% 
aplicată până la 
30.04 

OFERTĂ 
SPECIALĂ 
Locuri limitate 

 

 
Hotelul are o poziţie ideală fiind foarte aproape de viaţa de noapte animată din 
staţiune. 

 Localizare 
Hotelul este situat la 250 m de centrul orașului Hersonissos și la 25 km de 
aeroport. Stația de autobuz se află la 70 m de hotel. A fost contruit în anul 1973, 
iar ultima renovare a avut loc în perioada 2017-2018. 
 

 Facilitățile hotelului 
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor o serie de facilităţi precum restaurant 
principal, un restaurant a la carte lângă plajă, bar, lift, seif, Wif gratuit în zonele 
publice, cameră de bagaje, magazin, snack bar, spălătorie şi curăţătorie, schimb 
valutar, rent a car, fax, aer condiţionat, piscină. Turiştii hotelului se pot bucura de 
sporturi nautice pe plajă. 
 

 Facilitățile camerelor 
Camerele superior sunt dotate cu baie cu duş, TV satelit, mini frigider, uscător de 
păr, balcon, aer  condiţionat (contra cost 5 euro/zi), telefon, balcon/terasă, seif 
(contra cost 11 euro/săptămână), Wifi gratuit. 
 

 Plaja 
Plaja publică cu nisip este situată la 5 m de hotel. Tariful pentru 2 șezlonguri și 1 

umbrelă este de 7.5 euro/zi. 

Boutique Mari Kristin 3*+  - demipensiune 
www.marikristin.gr 

 
 

 O B S E R V A Ț I I   
 

CAMERE STANDARD 
Reducerile sunt valabile pentru 
plata unui avans minim de: 

- 25% avans la inscriere 
- diferenta de pana la 60% la 

expirarea perioadei de 
Early Booking  

- achitare integrala cu pana 
la 21 de zile inainte de 
check-in 

Rezervările făcute în perioada de 
first boking/early booking nu permit 
modificări de nume sau anulări. 
Reducerile se aplică doar la 
pachetul de bază, acestea nu se 
aplică la taxe sau suplimente. 

 

 

 

http://www.marikristin.gr/hotel.htm
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04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 
23.09, 25.09 

413 € 289 € 310 € 343 € 

03.06, 05.06, 10.06, 12.06, 
17.0619.06, 16.09, 18.09 

560 € 392 € 420 € 465 € 

24.06, 26.06, 01.07, 03.07, 
08.07, 10.07, 15.07, 17.07, 
02.09, 04.09, 09.09, 11.09 

589 € 412 € 442 € 489 € 

22.07, 24.07, 29.07, 31.07, 
05.08, 07.08, 12.08, 14.08, 
19.08, 21.08, 26.08, 28.08 

639 € 447 € 479 € 530 € 

Supliment SGL cameră 
standard 

250 € 

Supliment SV/persoană/sejur 30 € 
Reducere cazare în cameră 
DBL cu pat 
suplimentar/fiecare persoană 

20 € 

**Reducerile şi suplimentele se calculează din tariful standard. 

 In fiecare luni incepand cu 03 iunie – zbor din Iasi si Timisoara 

 In fiecare miercuri incepand cu 05 iunie – zbor din Bucuresti si Cluj 

 In fiecare sambata in perioada 04 mai – 25 mai – zbor din Bucuresti 
 


